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Avveckling av miljöfarlig verksamhet

Datum __________________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Företagsuppgifter
Företagets namn

Person-/Organisationsnummer

Fastighetens adress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefonnummer, dagtid

Bransch/typ av verksamhet

E-postadress (som läses regelbundet)

Kod och prövningsnivå ,enl. miljöprövningsförordningen (2013:251)

Tillstånd/beslut från tillsynsmyndigheten (diarienr)

Fakturamottagare (om annan än ovan), referens

Fakturadress

Postnummer och postort

Fastighetsägarens namn

Telefon/Mobiltelefon

Tidsplan för nedläggning

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Lokalerna
Ange vilka avtal som gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare vid nedläggning:

Är fastighetsägaren informerad om kommande nedläggning?

Ja
Nej
Hur många år har er verksamhet funnits på platsen?

Har lokalerna använts på annat sätt tidigare?

Ja
Nej

Om ja, ange på vilket sätt?

Vem kommer ta över lokalen/fastigheten, typ av verksamhet, markanvändning, rivning av lokal/byggnad?

Vilka åtgärder har ni planerat att genomföra i samband med nedläggningen?

Ska cisterner, ledningar, oljeavskiljare m.m. vara kvar eller tas bort/tömmas?
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Kemikalier, farligt avfall och utrustning m.m.
Hur har förvaring av kemikalier och farligt avfall skett?

Har det skett läckage av kemikalier och farligt avfall?

Ja
Nej
Vilka kemikalier och farligt avfall finns inom fastigheten och planerar ni att göra er av med dessa?

Hur kommer utrustning (maskiner, ventilation m.m.) att hanteras?

Hur kommer utrymmena att städas och hantera eventuellt golvskursvatten?
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Föroreningar i mark, vatten eller byggnad
Misstänks föroreningar i mark, vatten och/eller byggnad?

Ja
Nej
Vilken typ av föroreningar kan man förväntas hitta?

Har det gjort ombyggnader så att det kan finnas inbyggda föroreningar?
(exempel gjutning av betonggolv, asfaltering)

Ja
Nej

Om ja, ange på vilka?

Har undersökningar genomförts i mark, grund- och ytvatten, sediment, inomhus m.m. inom fastigheten?

Eventuella bilagor som bifogas (Kryssa i de bilagor som medföljer anmälan)
Bilaga nr 1

Bilaga nr 2

Bilaga nr 3

Bilaga nr 4
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Information
Livsmiljö Gävle kommer utifrån uppgifterna ni lämnar att bedöma vilka krav som kommer att ställas i
samband med att verksamheten avvecklas. Vid behov kan även krav ställas på komplettering med ytter
ligare uppgifter för att denna anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet ska kunna behandlas.
Vid frågor kontakta oss på telefon: 026- 17 80 00.

Avgift
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter och information kan du läsa på Gävle kommuns hemsida.

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift
Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter som lämnats i
blanketten förs in i kommunens register.
Ort

Datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

